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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO  CIVIL –  APELAÇÃO  CÍVEL  –
PROTOCOLO ANTES DA INTIMAÇÃO POR DIÁRIO
DA  JUSTIÇA.  RATIFICAÇÃO  POSTERIOR  NÃO
REALIZADA  -  INTERPOSIÇÃO  PREMATURA  OU
PRECOCE  - INTEMPESTIVIDADE – NEGATIVA DE
SEGUIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT,
DO CPC.

  “A intempestividade dos recursos tanto pode
derivar  de  impugnações  prematuras  (que  se
antecipam à publicação das sentenças ou acórdãos)
quanto  decorrer  de  oposições  tardias  (que  se
registram após o decurso dos prazos recursais)”. STF
- RE: 728454 SC , Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de
Julgamento: 08/04/2013, Data de Publicação: DJe-070 DIVULG
16/04/2013 PUBLIC 17/04/2013)

  O  recurso  deve  ser  interposto  durante  a
fluência do prazo, o que ocorre a partir da intimação,
oficial ou pessoal, por ser pressuposto de existência
da decisão.

  Mera notícia do julgamento, além de não dar
início  à  fluência  do  prazo  recursal,  também  não
legitima  a  prematura  interposição  de  recurso,  por
absoluta falta de objeto. 

– Negativa de seguimento ao recurso, nos termos do
art.  557,  caput, do  CPC,  por  ser  manifestamente
inadmissível.
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VISTOS, etc.

Cuida-se  de  apelação  cível interposta  por  NOMINANDO
CORDEIRO LOPES em face da sentença de fls. 113/116 que, nos autos da
Ação  Declaratória  de  Nulidade  de  Débito  C/C  Repetição  de  Indébito  e
Indenização por Danos Morais com Antecipação de Tutela, movida em face
do Banco Bradesco S/A, julgou improcedente os pedidos, sob o fundamento
de que não houve abusividade por parte da instituição financeira ao efeuar os
débitos das parcelas no seu benefício de aposentadoria, agindo em exercício
regular de direito.

Em  suas  razões  (fls.125/139),  o  apelante  alega  que  os
descontos foram feitos indevidamente, razão porque pugnou pela reforma da
sentença vergastada.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (fls. 145/163).

Com vista  dos autos,  a  douta  Procuradoria-Geral  de Justiça
deixou  de  emitir  parecer  conclusivo,  porquanto  não  vislumbrou  interesse
público que recomende sua intervenção obrigatória  (fls. 171/175)

É o breve relatório.

DECIDO.

Questão  de  ordem  processual  impede  o  conhecimento  do
presente recurso, razão pela qual impõe-se a aplicação do art. 557, caput, do
CPC, conforme veremos.

Com efeito, a intempestividade dos recursos tanto pode derivar
de  impugnações  prematuras  (que  se  antecipam,  como  na  espécie,  à
publicação  das  sentenças  ou  acórdãos)  quanto  resultar  de  interposições
tardias (que se registram após o decurso dos prazos recursais).

Em qualquer das duas situações, (impugnação prematura ou
tardia),  a  conseqüência  de  ordem  processual  é  o  não-conhecimento  do
recurso, por encontrar-se extemporâneo.

Portanto, o recurso deve ser interposto “dentro da fluência do
prazo” (506, CPC, parágrafo único, primeira parte, com a nova redação dada
pela Lei 11.276/06), o que somente começa a correr quando a parte ou seu
advogado  sejam  intimados  (242,  caput,  CPC),  pessoalmente  ou  por
publicação oficial, dependendo do recurso cabível, seja pela publicação oficial
em nome de seu procurador ou com o carimbo ou certidão de intimação.

Impende acentuar que a pendência dessa publicação, qualquer
recurso eventualmente interposto considerar-se-á intempestivo.
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Tal  orientação  encontra-se  em  conformidade  como
posicionamento já pacificado no âmbito do STJ e do STF, bem assim desta
Corte.

Veja-se:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  APELO  NOBRE
PREMATURO.  INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL  DESPROVIDO,  COM  APLICAÇÃO  DE
MULTA.

(STJ    ,  Relator:  Ministro  PAULO  DE  TARSO
SANSEVERINO,  Data de Julgamento:  06/08/2013,  T3 -
TERCEIRA TURMA) (grifei).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  �
EXTEMPORANEIDADE   IMPUGNAÇÃO  RECURSAL�
PREMATURA, DEDUZIDA EM DATA ANTERIOR À DA
PUBLICAÇÃO  DO  ACÓRDÃO  RECORRIDO   NÃO-�
CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO PUBLICADO �
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...).  A interposição de
recurso que se antecipe à própria publicação formal
do  acórdão  revela-se  comportamento  processual
extemporâneo  e  destituído  de  objeto.  O prazo  para
interposição de recurso contra decisão colegiada só
começa  a  fluir,  ordinariamente,  da  publicação  da
súmula do acórdão no órgão oficial. [...]. É mediante a
efetiva  ocorrência  dessa  publicação  formal  que  se
viabiliza,  processualmente,  a  intimação  das  partes,
inclusive  para  efeito  de  interposição,  opportuno
tempore,  dos  recursos  pertinentes.  […]  (STF  -  RE:
728454 SC , Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de
Julgamento:  08/04/2013,  Data  de  Publicação:  DJe-070
DIVULG  16/04/2013  PUBLIC 17/04/2013)  (grifos  e
destaques de agora).

APELAÇÃO  CÍVEL  -  INTERPOSIÇÃO  ANTES  DA
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - INTEMPESTIVIDADE -
TESE  DO  RECURSO  PREMATURO  -  SEGUIMENTO
NEGADO. TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
00031961520108150331  -  Órgão  (-  Não  possui  -)  -
Relator DES SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES
- j. Em 01-08-2014) (grifiso acrescidos).
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No caso dos autos, vejo que o recorrente protocolou recurso de
apelação em 03/09/2014 (fl. 125), ao passo que a publicação da sentença no
Diário da Justiça se deu em 09/09/2014 (fl. 123).

Dessa  forma,  tenho  que  o  Apelo  fora  interposto  de  forma
prematura e, portanto, intempestivo.

Portanto,  sendo  a  tempestividade  um  pressuposto  de
admissibilidade do recurso,  cuja matéria é de ordem pública,  pode ser ela
declarada a qualquer tempo e, inclusive, monocraticamente e de ofício pelo
próprio relator.

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  NEGO SEGUIMENTO AO  APELO,  por  ser
manifestamente inadmissível,  ante a sua intempestividade,  o que faço de
forma monocrática, nos termos do 557, caput, do CPC.

P.I.

João Pessoa, 01 de abril de 2015.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                            Relator
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